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ародилася 17 квітня 1953 р. в с. Бабанка Уманського району Черкаської області. Після закінчення Уманської середньої школи № 12 із
золотою медаллю, була ученицею майстра з індивідуального пошиву одягу в Уманському міському побутовому комбінаті. Отримала кваліфікацію «майстер 2 розряду з шиття
жіночого легкого плаття».
Протягом 1971–1976 рр. навчалася в Уманському ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарському інституті імені О. М. Горького за спеціальністю
«Плодоовочівництво та виноградарство». Інститут закінчила із червоним дипломом, здобувши кваліфікацію «вчений агроном».
Зазначає, що, обираючи інститут, мала можливість
навчатися в Києві, але вирішила здобувати освіту в уманському аграрному виші, і вважає цей вибір доленосним.
Адже у стінах цього закладу вона отримала фундаментальні
знання, які успішно втілює в улюбленій справі, а головне —
зустріла майбутнього чоловіка Гордія Миколу Васильовича.
Спочатку працювала на тепличному комбінаті колгоспу
імені Калініна в с. Паланка Уманського району, обіймаючи
посади бухгалтера, агронома із захисту рослин, техніка-лаборанта. У 1984 р. призначена завідувачем агрохімічної лабораторії тепличного комбінату, а в 1999 р. — начальником
агрохімічної служби комбінату. Сьогодні господарство має
назву «Уманський тепличний комбінат».
За час роботи Антоніна Миколаївна зарекомендувала
себе вимогливим, добросовісним, високоосвіченим, порядним керівником, мудрим наставником для молоді. Успішно
виконує усі виробничі завдання, постійно отримує різноманітні нагороди, грамоти районної та обласної державних адміністрацій.
Має великий науковий і практичний досвід щодо організації роботи трудового колективу в галузі овочівництва. Під
керівництвом Антоніни Миколаївни досягнуто рівня урожайності: томатів — 69 кг/м2, огірка — до 12 кг/м2 в місяць.
Валове виробництво овочів: у 2014 р. — 16 700 т, у 2015 р. —
17 125 т, у 2016 р. — 17 263 т, у 2017 р. — 18 085 т. Продуктивність праці у 2017 р. становила 31 200 т на 1 працівника,
проти 16 300 т у 2004 р.
Під керівництвом Антоніни Миколаївни агрохімічна
лабораторія «Деметра» посідає провідне місце в Україні.

Вона була створена у 2000 р. на базі лабораторії комбінату. Центральну сільськогосподарську лабораторію ґрунтів, води і добрив, яка сьогодні обслуговує всі тепличні
господарства України, було створено в межах державної
програми нідерландсько-східноєвропейської співпраці.
Лабораторію регулярно атестують регіональні органи
стандартизації, метрології і сертифікації на проведення
вимірювань у сфері якості безпеки продуктів харчування,
живильних розчинів. У лабораторії можуть визначити
17 показників (макро- і мікроелементів) усі господарства
України, які вирощують овочі на малооб’ємній технології.
З ініціативи Антоніни Миколаївни впроваджують інноваційні технології в вирощуванні овочів. З 2005 р. побудовано 23 га сучасних теплиць, у яких отримують врожаї на
рівні світових стандартів. Уперше в Україні на всіх площах
вирощують щеплені томати.
Антоніна Миколаївна постійно працює над самоосвітою. Є учасником міжнародних семінарів і курсів підвищення кваліфікації. За період роботи на комбінаті
підготувала приблизно два десятки кваліфікованих фахівців закритого ґрунту.
Старанна праця Антоніни Миколаївни гідно оцінена
і державою, про що свідчать її нагороди: Орден «Княгині
Ольги III ступеня» (2008), Почесне звання України «Заслужений працівник сільського господарства» (2016), Орден
Української Православної Церкви святої рівноапостольної
княгині Ольги (2016).
Усвідомлюючи взяту на себе відповідальність, Антоніна Миколаївна є вимогливим і справедливим керівником.
Вона любить повторювати співробітникам: «Хороший вчитель має бути суворим». Успіх своєї роботи вбачає в тому,
що займається сімейним бізнесом, який базується на розумінні та взаємній підтримці, а головне — довірі.
Антоніна Миколаївна — надзвичайна жінка, яка, попри велику цілеспрямованість та відповідальність, зберегла
в собі красу, ніжність та жіночність. Сьогодні вона розуміє,
що досягла великого успіху завдяки наполегливості та працьовитості, проте найбільшим досягненням свого життя
вважає міцну сім’ю. Разом із чоловіком добре виховала двох
синів, які із задоволенням долучилися до сімейного бізнесу.
Життєве кредо Антоніни Миколаївни Гордій звучить
просто: порядність, професіоналізм і патріотизм.
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